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• 11:17 – kor érkezett az első 
tűzjelzés a DEHÖT 
híradóügyeletére a 105-ös 
telefonon, mely szerint Debrecen, 
Fényesudvar 6. szám alatti 
középmagas épület földszint 2-es 
lakás konyhája ég.

• A tűzesethez II-es kiemelt 
riasztási fokozattal vonult, a 
Debrecen I-es, II-es, III-as, Kosár, 
Gyorsbeavatkozó. 

• 11:25 Egység helyszínen, 
felderít. Külső felderítés alapján 
nem a földszintről, hanem a 
negyedik emeletről ömlik a füst 
egy nyitott ablakon keresztül. 

Tűzoltás menete



• 11:26 Db/24-es jelenti, fszt.-i lakásban 
konyha ég, az érintett épület IV. emeleti 
lakásából sűrű füst jön ki, Db/Kosár 
megtelepítése folyamatban. 

• A földszinti lakás konyhájában a 
viszonylag kis tüzet az I-es szerről két 
fő lavorral elkezdte oltani, ezalatt a 
Db/24-es felderítette a tűzterjedést a 
IV-ik emeletig. A földszintre visszaérve 
egy „D” sugár szerelését határozta meg 
az első emeletre, ahol ekkor már kitört 
a tűz a folyosóra. A II. és III. emeleten 
ekkor még tüzet nem észlelt, viszont a 
IV. emeleten már  nagy volt a 
hőterhelés és sűrű volt a füst is.

• 11:30 Db/24-es a riasztási fokozatot 
IV-K-re emeli, kéri az RST szerinti 
riasztás végrehajtását.





• 11:32 Berettyó/I-Nánás/I-Szoboszló/Létra leriasztva

• 11:33 A Db/Kosár megkezdi a beavatkozást a IV. emeleten egy „C” 
sugárral.

• 11:34 A IV Kiemelt riasztáson belül a Db/24-es kér a Hajdú 100-astól 
egy magasból mentőt, elsősorban életmentésre. Jelenti, hogy egy 
földszinti lakásban konyha égett és itt a tűz feltehetően a 
közműcsatornán terjedt a felsőbb szintekre. Az első emeleten biztosan 
ég egy konyha, a III. és IV. emeleti lakásból sűrű füst áramlik ki, 
feltehetően ott is tűz van.

11:36 A Mentési csoport megtalálja az 
első sérültet-idős hölgyet az V.-VI. emelet 
közötti lépcsőfordulóban, akit lementenek, 
a Db/26-os folytatja a felderítést

11:37 A Db/26-os végrehajtja az V. 
emelettől felfelé a lépcsőházban az 
ablakok kinyitását és kitörését, azonban a 
tetőátjárónál lévő füstmentesítő ablakot 
nem tudja sem  kinyitni sem betörni.



• 11:38 A mentési csoport ismét 
elindul felfelé és a VI. emeleten 
egy idős urat találtak, akit szintén 
lementettek.

• 11:41 Db/20-as helyszínen.

• 11:43 Db/20-as átvette a tűzoltás 
irányítását, a Db/21-es pedig a 
rajparancsnok.

• 11:44 Db/20-as jelenti: V.-VI. 
emeleten Kosár sugárral 
beavatkoznak.



• 11:49 Az első alapvezeték megszerelése 
külső falsíkon az első emeleti ablakon 
keresztül folyamatban, erről egy „C” sugár 
kerül megszerelésre a IV. emeletre. Ekkor a 
III. emeleti lakásnál még nem tapasztaltunk 
tüzet, az ajtó zárva volt. 

• 11:50 VFCS leriasztva. 

• 11:51 Db/20-as jelenti: Több szinten égnek 
lakások, riasztási fokozatot V Kiemeltre 
emeli, kéri RST szerint leriasztani a 
Nyírség/I-II-est, Ladány/I-est és Karcag/I-est. 
Szabadnapos tűzoltókat kéri berendelni.

• 11:52 A III. emeleti lakás ajtajának feltörése, 
oltásának megkezdése egy „D” sugárral

• 11:55 A III. emeletről egy idős nő és 
unokájának lementése.



• 12:03 A Db/20-as intézkedik a 
rádióhálózat leterheltsége miatt a 4-es 
csatornára történő átállásról.

• 12:05 Nánás/I-es helyszínen.

• 12:09 A 26-os a VIII. emeletről két főt 
lement a lépcsőházon keresztül. 

• 12:10 Berettyó/I-es helyszínen.

• 12:11 A 21-es segítséget kér a IX. 
emeletre egy idős személy 
lementéséhez.

• 12:13 A második alapvezeték 
szerelésére kerül sor a külső falsíkon a 
VI. emeleti ablakon keresztül. Innen 
megszerelésre kerül egy „C” sugár a 
VII. emeletre, egy „C” sugár a X. 
emeletre.



• 12:29 Db/20-as jelenti: Kéri a Karcag/Kosár 
vonultatását.

• 12:30 Db/20-as jelenti: 6 fő sérült van, 4 főt a 
mentők elszállítottak.

• 12:34 Nyírség/I-II-es helyszínen.

• 12:36 Ladány/I-es helyszínen.

• 12:43 Rendőrségi kisbusszal 8 fő elindult  a 
helyszínre.

• 12:58 Db/20-as jelenti: Tűz körülhatárolva, 
lefeketítve.

• 13:18 Karcag/Kosár helyszínen.

• 13:36 Db/24-es jelenti: A Db/Kosár, a X. emeleten 1 
"D" sugárral beavatkozik.



• 13:53 Db/20-as jelenti: Jelen idővel a 
tűzzel érintett lépcsőházban az 
utómunkálatok és a helyszínelés folyik.

• 14:06 Db/20-as jelenti: Káresetet 
visszaminősíti I-K-re.

• 14:12 Db/24-es jelenti: Riasztási 
fokozat visszaminősítve I-re, a Transit
kiérkezéséig a helyszínen marad a 
Db/I-III-as, Db/II-Gyb.-Bázis Renault-
Kosár bevonul.

• 14:20 Db/24-es jelenti: A mentők tájékoztatása alapján, a tűzeset során 14 fő sérült. 
A sérültek közül 6 főt elszállítottak az I.sz Belklinikára, melyekből 2 fő súlyos, 4 fő 
pedig könnyű sérült, mindegyik sérült füstmérgezést szenvedett.

• 13:40 Db/21-es jelenti: A 6-os lépcsőházat átvizsgálták, további 
égést, izzást és sérülteket nem találtak.

• 13:42 Db/20-as jelenti: Az esetet visszaminősíti III-K-re.









Készítette:

Vida László mk. tű. szds. 
tmmov.


